
Sukces funkcji finansowej przestał być definiowany 
wyłącznie przez pryzmat efektywności kosztowej oraz 
szybkości ewidencjonowania i standardowego raportowania 
zdarzeń gospodarczych. Czynniki te są nadal bardzo ważne, 
ale jeszcze istotniejsze staje się wsparcie działu finansów 
przy podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych. 
Rosnące wymagania regulacyjne oraz zwiększająca się 
presja kosztowa wzmogły zapotrzebowanie na bardziej 
złożone i dostosowane do odbiorcy pozyskiwanie danych 
i raportowanie. W takim otoczeniu funkcja finansowa musi 

aktywnie zarządzać swoją wydajnością, tak by zapewnić, że 
procesy raportowania i kontroli pozwalają jej na bycie partnerem 
dla biznesu oraz wspomaganie go w podejmowaniu decyzji. 
Metodyka LEAN jest to doskonalenie ukierunkowane na 
zmniejszenie złożoności procesów i tworzenie wartości 
przez funkcję finansową. Dzięki LEAN, podstawowe zadania 
działów finansowych można osiągnąć przy niższych kosztach, 
a uwolnione zasoby wykorzystać w celu dalszego zwiększenia 
udziału funkcji finansowej w analizie, wyciąganiu wniosków, 
wspieraniu procesu decyzyjnego i realizacji strategii.

I kreuje szereg wyzwań dla funkcji finansowej:
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Co wpływa na złożoność procesów i zakres odpowiedzialności funkcji finansowej?

Oznacza to:

Presja na 
marżę/koszty

Zmiany w otoczeniu 
regulacyjnym

Zmiany w portfolio 
biznesowym

Zmieniające się  
otoczenie rynkowe

Recesja/stagnacja, wyższe 
koszty zewnętrzne, 

wzrastające koszty dostaw 

Rosnące wymagania raportowe, 
ograniczenia stosowanych 

technologii, zmiany 
 podatkowe

Integracja biznesu, wydzielenia, 
fuzje i przejęcia

Ekspansja rynkowa, 
racjonalizacja oferty  

produktowej 

• Zwiększoną presję na
zmniejszenie kosztów

• Obowiązek funkcji finansowej
polegający na inicjacji
programów oszczędności
w całej organizacji

• Dział finansowy musi poświęcać zbyt dużo czasu na gromadzenie 
i przetwarzanie danych, zamiast na ich analizę – źródło frustracji działów
biznesowych;

• Proces budżetowania i planowania jest długotrwały – wielokrotne 
iteracje i długotrwała konsolidacja;

• Nieefektywny, angażujący dużo czasu i zasobów proces zamykania 
okresu sprawozdawczego – złe wykorzystanie czasu, nacisk na 
niepotrzebne czynności;

• Niski stopień standaryzacji i automatyzacji raportowania – wiele 
raportów wykonywane jest ad-hoc i manualnie;

• Procesy finansowe są postrzegane jako niejasne i zbyt złożone;

• Biznes postrzega funkcję finansową jako zbiór księgowych
i dostarczycieli raportów zamiast element zespołu biznesowego;

• Alokacja kosztów działu finansowego na działania biznesu wydaje 
się przeszacowana – podejrzenia o nieefektywność kosztową;

• Dział finansowy jest uznawany za pasywny i wolno reagujący na 
zmiany;

• Zaburzony przekaz – zbyt duża liczba danych i mierników.

• Konieczność dostosowania
raportowania do nowych
wymogów

• Zwiększenie zakresu
kontroli przedsiębiorstw
przeprowadzanych przez
zewnętrzne instytucje

• Potencjalne przejęcie
nieefektywnych procesów

• Dublowanie procesów

• Konieczność
harmonizacji procesów
i dostosowywania się do
najlepszych praktyk

• Konieczność zapewnienia
odpowiednich zasobów do
wspierania biznesu

• Dostosowanie procesów do
szybkiego odpowiadania na
potrzeby biznesu (możliwości
i ryzyko)
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Wykorzystanie Lean Finance 
– efektywna funkcja finansowa
w przedsiębiorstwie



LEAN finance a potrzeby klienta

LEAN finance – kultura i możliwości
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KPMG oferuje wachlarz dostosowanych rozwiązań LEAN finance, zależnych od indywidualnych uwarunkowań i potrzeb klienta. 
Zakres usług obejmuje działania od reorganizacji działu finansowego mającej na celu poprawę efektywności, wydajności 
i racjonalności kosztowej, aż po dostosowanie specyficznych elementów działalności działu finansowego do filozofii LEAN 
(np. zamknięcia miesiąca czy procesu budżetowania).

LEAN w dziale finansowym tworzy mechanizmy prowadzące do ciągłego usprawniania i maksymalizacji korzyści. Organizacja 
chcąca skutecznie wdrażać LEAN finance powinna zaakceptować kilka podstawowych zasad:

Kultura 
LEAN

 Świadomość 
LEAN

Stosowanie 
LEAN

LEAN
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projektowanie

Zmiana 
kultury 

organizacyjej 
i rozwój 

umiejetności 
finansów

LEAN finance 
– transformacja działu finansowego

LEAN finance 
– zarządzanie procesami

LEAN finance 
– projektowanie

LEAN finance 
– usprawnienia

• Możliwość oszczędności oraz poprawy
efektywności

• Wsparcie w zakresie zagadnień finansowych
o większej złożoności (fuzje, wydzielenia,
restrukturyzacje)

• Dostosowanie do zmian regulacyjnych

• Optymalizacja i dostosowanie procesów do
globalnej migracji danych pomiędzy księgą
główną i innymi systemami.

• Dostosowanie procesów do strategii,
zidentyfikowanie kluczowych procesów
oraz wiążących się z nimi ryzyk i priorytetów
optymalizacyjnych

• Osiągnięcie korzyści z bieżących usprawnień
w dziale finansowym oraz z nowych funkcji
systemowych

• Wzmocnienie kontroli kluczowych
procesów finansowych, takich jak
raportowanie finansowe, budżetowanie
i prognozowanie oraz raportowanie
regulacyjne.

• Wdrożenie procesów zgodnych z LEAN,
usprawniających efektywną zgodność
z wymaganiami regulacyjnymi.

• Projektowanie nowych procesów, zgodnych
z nowymi funkcjonalnościami systemów,
zwiększających efektywność (systemy
planowania, alokacji kosztów, raportowania)

• Efektywne wdrożenie nowych lub
usprawnionych metodyk do wsparcia biznesu
np. w postaci modeli kosztowych, budżetowania
opartego na kosztach działań, czy zarządzania
ryzykiem.

• Zapewnia wymierne oszczędności
kosztowe z  poprawy efektywności
w istniejących procesach np. ze
zmniejszenia czasu i kosztu zamknięcia 
miesiąca

• Dostosowanie finansów do roli partnera
biznesowego poprzez ograniczenie liczby
niepotrzebnych raportów, a zwiększenie nacisku
na analizę, wyciąganie wniosków i wsparcie
procesu decyzyjnego

• Optymalizacja rozwiązań technicznych oraz
standaryzacja i automatyzacja, zwiększenie
spójności danych.

• LEAN przynosi oczekiwane rezultaty, gdy jest stosowane od kierownictwa przez liderów LEAN
po pracowników operacyjnych. Rolą kierownictwa jest wspieranie pracowników w inicjatywach
optymalizacyjnych.

• Mechanizmy oceny efektywności oraz wynagradzania muszą być spójne tak by wzmacniać dobre
wzorce zachowań oraz zachęcać pracowników do działania.

• Istotne jest utrzymanie wysokiego poziomu zaangażowania i jasnego zdefiniowania celów na
wszystkich poziomach organizacyjnych.

• Przy etapie planowania należy rozsądnie ustalać zakres zmian koncentrując się na kluczowych
szansach gwarantujących największe korzyści.

• Identyfikacja właściwych KPI powinna ułatwić ocenę rezultatów wdrożenia.

• Kluczowe jest, aby Liderzy Biznesowi rozumieli zasady LEAN oraz sposób, w jaki mogą one
wspomagać ich cele strategiczne, przyczyniając się do odnoszenia korzyści dla całej organizacji

• Kierownictwo powinno zrozumieć zasady zarządzania w środowisku LEAN.

• Uczestnicy procesów powinni rozumieć zasady LEAN oraz być w stanie respektować zasady, tak by
ich działalność przyczyniała się do wzrostu korzyści i ciągłego ulepszania procesów.



Podejście KPMG

Przegląd 
strategiczny

Zakres 
i plan

Diagnostyka 
i wdrożenie

Stabilizacja 
i monitorowanie

Podejście KPMG do wdrożenia zasad LEAN finance  polega na określeniu potrzeb i oczekiwań wobec funkcji finansowej w danej 
organizacji. Kluczowe czynności i wyniki w procesie wdrożenia LEAN zaprezentowano poniżej. Skala, czynności i narzędzia, które są 
aplikowane przy realizowanych projektach mogą się różnić od prezentowanego.

• Uzgodnione zasady
zarządzania procesem
wdrożenia oraz zarządzania
zmianą;

• Analiza potrzeb
biznesowych i finansowych;

• Zdefiniowane
cele  finansowe
i niefinansowe wdrożenia
LEAN finance;

• Wstępna analiza
możliwości optymalizacji;

• Zdefiniowane kryteria
oceny procesów przez
klientów wewnętrznych;

• Określony plan projektu    
i wykorzystania zasobów;

• Edukacja pracowników
w zakresie głównych
założeń LEAN finance.

• Ocena stanu bieżącego;

• Wdrożone quick wins;

• Opcje modeli docelowych
(wraz z rekomendacją);

• Przygotowany business
case dla uzgodnionego
rozwiązania LEAN;

• Zdefiniowane docelowe
kontrole procesów oraz KPI;

• Ustalony docelowy model
procesów;

• Wybrani Liderzy LEAN.

• Ocena działu finansowego
pod kątem wspierania
biznesu i realizacji strategii;

• Określenie oczekiwań
i celów wobec funkcji
finansowej;

• Zrozumienie zakresu
wsparcia realizacji celów
przez procesy;

• Identyfikacja bieżących
działań i zużywanych w nich
zasobów;

• Omówienie potrzeb
z biznesem i finansami.

• Identyfikowanie
kluczowych możliwości
optymalizacji;

• Uzupełnienie analizy
potrzeb klientów
wewnętrznych;

• Określenie zakresu zmian;

• Ustalenie planu projektu;

• Określenie wymiernych
celów wdrożenia LEAN
finance;

• Edukacja w zakresie
zasad LEAN finance.

• Analiza stanu obecnego wraz
z oceną efektywności;

• Analiza bieżących
problemów z efektywnością
i zbędnych procesów;

• Budowa docelowego modelu
procesów finansowych;

• Zdefiniowanie kluczowych
mierników efektywności
procesów finansowych,

• Budowa wewnętrznej
struktury zgodnej z zasadami
LEAN finance wraz
z potrzebnymi zasobami.

• Opracowanie systemów
oceny procesów
zarządczych i operacyjnych
w dziale finansowym;

• Implementacja
procesowych KPI;

• Ustalenie macierzy
kompetencji oraz kokpitów;

• Wdrożenie okresowych
audytów pod kątem oceny
wdrożenia LEAN finance.

• Udokumentowany system
zarządzania procesami;

• Kokpity z miernikami dla
kluczowych procesów;

• Opracowane macierze
kompetencyjne członków
zespołów;

• Plan ciągłego doskonalenia
procesów.

Czynności

Produkty



Dlaczego KPMG

Zespół ekspertów

• Zarządzanie finansami to nasza specjalizacja - posiadamy kompetencje w zakresie procesów i organizacji pracy
funkcji finansowej we wszystkich branżach. Rozumiemy oczekiwania względem funkcji finansowej, mamy
wiedzę na temat czasochłonności i kosztów poszczególnych zadań.

• Posiadamy wiedzę sektorową w zakresie wymagań regulacyjnych, która pozwala nam tak modelować procesy
finansowe, aby zapewnić zgodność, unikając niepotrzebnych kosztów.

Dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy

• Mamy dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy, współpracujemy z instytucjami akademickimi zajmującymi się
badaniami na temat LEAN (np. Lean Enterprise Research Centre przy Cardiff University).

• Stworzyliśmy wyspecjalizowane zespoły kompetencyjne, korzystamy ze wsparcia globalnych liderów LEAN
finance, nasi eksperci są na bieżąco szkoleni z nowych koncepcji i metodyk.

Przyszłościowe myślenie

• Konfrontujemy tradycyjne postrzeganie funkcji finansowej ze zmianami w oczekiwaniach wobec niej, w celu
usunięcia występujących barier i ograniczeń. Myślimy przyszłościowo, pracując z naszymi Klientami osiągamy
sukcesy w stawianiu czoła krótkoterminowym wyzwaniom oraz zaspokajaniu długoterminowych ambicji.

• Dzięki LEAN wspieramy organizacje we wdrażaniu kultury ciągłego usprawniania organizacji od poziomu
kierownictwa po pracownika operacyjnego.

Globalne myślenie, znajomość lokalnych uwarunkowań

• KPMG posiada doświadczenie w zakresie wdrażania zasad LEAN wśród klientów z różnych branż. Wiedza
zdobyta podczas takich projektów pozwala nam być partnerem dla organizacji niezależnie od uwarunkowań.
Posiadamy wiedzę zdobytą wśród globalnych klientów, ale rozumiemy potrzeby, oczekiwania i uwarunkowania,
w których działają działy finansowe w Polsce.

Maksymalizacja korzyści 

Efektywne wdrożenie LEAN wymaga zrozumienia koncepcji tworzenia wartości w przypadku funkcji finansowej. Kluczową 
zasadą jest pozbywanie się zbędnych procesów, które nie przyczyniają się do wzrostu wartości i przenoszenia zasobów tam, 
gdzie rzeczywiście tworzą one wartość:

• Funkcja finansowa staje się prawdziwym partnerem biznesowym dla organizacji dzięki ograniczeniu liczby zbędnych danych
i uproszczeniu prezentacji danych. Dodatkowo, znając lepiej potrzeby i oczekiwania klientów wewnętrznych, angażuje zasoby tam, gdzie
rzeczywiście wsparcie decyzyjne jest niezbędne i tworzy wartość;

• Redukcja kosztów funkcji finansowej dzięki skupieniu się głównie na procesach zwiększających wartość i eliminacji zbędnych zadań;

• Szybsze dostarczanie wyników pozwala na podejmowanie bardziej trafnych decyzji i zdobywanie przewagi konkurencyjnej;

• Standaryzacja procesów finansowych, eliminacja dublujących się procesów, uszczelnienie luk w efektywności procesów, minimalizacja
ich czasochłonności i kosztochłonności;

• Poprawa systemu kontroli realizacji procesów finansowych i ich jakości;

• Stworzenie kultury ciągłych usprawnień mające na celu nieustanne poprawianie bieżących procesów, kompetencji funkcji
finansowej oraz adaptowanie najlepszych praktyk.

KPMG Advisory  
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k.
ul. Inflancka 4A 
00-189 Warszawa
T: +48 22 528 11 00
F: +48 22 528 10 09
E: kpmg@kpmg.pl

Kontakt

© 2019 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest 
polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się 
z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International 
Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie 
prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Polsce.

Zeskanuj kod, aby 
przejść do strony 
kpmg.pl

Jan Karasek
Partner  
Management Consulting 
T: +48 22 528 1226 
E: jkarasek@kpmg.pl 

Piotr Michniak 
Starszy Menedżer
Management Consulting 
T: +48 22 528 1831 
E: pmichniak@kpmg.pl 

Wojciech Pankowski  
Menedżer 
Management Consulting 
T: +48 22 528 1896 
E: wpankowski@kpmg.pl 




